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STARGARD (już nie Szczecioski)– Najstarsze (obok Szczecina) miasto na Pomorzu, nad rz.Iną – prawa

miejskie uzyskało w 1243. Rozwojowi osady sprzyjało położenie przy krzyżujących się szlakach handlowych,
prowadzących z Santoka do Wolina i ze Szczecina do Kołobrzegu. Ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek
przemysłowy, usługowy i kulturalny. Miasto jest siedzibą powiatu stargardzkiego i gminy. Wraz ze Szczecinem,
Świnoujściem, Policami, Goleniowem i Gryfinem tworzy aglomerację szczecioską. Jest trzecim miastem pod
względem liczby ludności ( ok.70tys.)w woj. i 56. w Polsce
Ratusz gotycki, jeden
z najcenniejszych
zabytków Stargardu.

Brama Pyrzycka

Mury obronne

Brama
Młyoska
rz. Ina

Rynek Staromiejski

Refleksje:
Nadspodziewana ilośd zabytków!

30.04.2016

Wały Chrobrego

SZCZECIN – stolica i największe miasto woj. zachodniopomorskiego, położone nad
Zamek Książąt Pomorskich

Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej
powierzchni (300 km² ) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski
(400tys). Centrum aglomeracji szczecioskiej. Z racji nadgranicznego położenia i
bliskości Morza Bałtyckiego, dostępnego przez żeglowną Odrę oraz Zalew
Szczecioski, Szczecin stał się ośrodkiem gospodarczym regionu. Znajduje się tu
port morski, stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej. Miasto jest
ośrodkiem turystycznym (z dużą liczbą zabytków), akademickim i kulturalnym.

Anioł Wolności
Wieża widokowa

Refleksje:
Miasto z dużym potencjałem, oparte na ciekawej koncepcji urbanistycznej!

Pałac pod Globusem

Wielki park wraz z Pałacem Sanssouci jest najważniejszą
atrakcją turystyczną Poczdamu

01.05.2016

Poczdam – miasto we wschodnich Niemczech, położone nad Hawelą.
Stolica i największe miasto kraju związkowego Brandenburgia, wchodzące
w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg (liczba lud. 160tys.)
-- królestwo ogrodów pomiędzy pałacami i jeziorami --

Pałac Cecilienhof

Refleksje:
Prześliczne miejsce, niestety ta konferencja ….!

17 lipca do 2 sierpnia 1945
w Cecilienhof obradowali uczestnicy
konferencji poczdamskiej

Brama Brandenburska

01.05.2016
Mur Berlioski

Reichstag

BERLIN – stolica i największe miasto Niemiec, na prawach kraju

Wieża
TV

związkowego (landu). Zajmuje powierzchnię 890 km2, zamieszkuje je
blisko 3,5 mln osób. Położony jest nad rzeką Szprewą i Hawelą oraz ich
dopływami
Katedra Berlioska

Uniwersytet Humboldta
Mur ze Stoczni Gdaoskiej

Refleksje:
Ciekawych miejsc w Berlinie widzieliśmy znacznie więcej ….!

Angela
Merkel

Aleja Lipowa

Katedra św. Jana Chrzciciela.

02.05.2016

Kamieo Pomorski –miasto w woj. zachodniopomorskim,
w powiecie kamieoskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kamieo
Pomorski. Uzdrowisko położone na Pobrzeżu Szczecioskim, nad brzegiem
Zalewu Kamieoskiego (lud.10tys.)

wirydarz

Ratusz

Port Jachtowy Marina Kamieo Pomorski

Refleksje:
Koncert organowy
w katedrze poświęcony śp. Michałowi..!

02.05.2016

Międzyzdroje – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj.
zachodniopomorskim, w powiecie kamieoskim, siedziba gminy miejskowiejskiej Międzyzdroje, położone na wyspie Wolin nad Morzem Bałtyckim

Aleja Gwiazd
Molo

Molo

Refleksje:
Miasteczko, poza cudowną, rześką bryzą,
krystaliczną wodą Bałtyku
niewiele ma do zaoferowania...!

Fort Gerharda

02.05.2016

Świnoujście – miasto na prawach powiatu, uzdrowisko w północno-

zachodnim kraocu Polski, najdalej wysunięte na północny zachód miasto w
kraju, w województwie zachodniopomorskim z portem morskim i kąpieliskiem,
położone przy ujściu środkowego ramienia Odry - Świny*3+ do Bałtyku i Morzem
Bałtyckim, jedyne w Polsce miasto położone na 3 dużych wyspach: Uznam,
Wolin, Karsibór oraz na kilkudziesięciu (łącznie 44) wyspach i wysepkach.
Zwiedziliśmy częśd miasta położoną na wyspie Wolin.

Latarnia Morska

Refleksje:
Terminal LNG w Świnoujściu, gazoport –
budowany port przeładunkowy i regazyfikacyjny
jedno z największych pod względem
obszaru miast w Polsce, z tego powodu skroplonego gazu ziemnego
potrzeba wielu godzin na
przemieszczanie się między
wyspami … pozostaliśmy w niedosycie!

02.05.2016

Punkt widokowy "Wzgórze Zielonka" Wzgórze stanowi
popularny punkt widokowy i jest jedynym dostępnym miejscem, skąd
jednocześnie można obserwowad Zalew Szczecioski, deltę wsteczną Świny,
jezioro Wicko Wielkie oraz Bałtyk. Widad również Lubin, Świnoujście, wzgórze
Golm, a przy dobrej widzialności można zobaczyd Ahlbeck. Międzynarodowe
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody uznało go "Krajobrazem roku 1993/94”.

Refleksje:
Najpiękniejsze dzieła, to dzieła natury, potrafią zachwycid !

Jezioro Turkusowe -

02.05.2016

To piękne jezioro położone w Wapnicy
(5km od Międzyzdrojów) jest jedną z największych atrakcji Wolioskiego
Parku Narodowego. Jego niecodzienna, turkusowa barwa pochodzi od
zalegających na dnie złóż kredy - jezioro to jest bowiem zatopioną kopalnią
tego surowca.
W najgłębszym miejscu ma ono 21 metrów głębokości; kąpanie i
wędkowanie jest zabronione

Wolin - wioska Wikingów -

rekonstrukcje zabudowao mieszkalnych i rzemieślniczych z
okresu wczesnego średniowiecza – od IX do XI wieku

Refleksje:
Wioska Wikingów nie zachęciła do ponownego odwiedzenia!

Trzęsacz -

03.05.2016

wieś, nadmorska miejscowośd wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim
w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie
gryfickim, w gminie Rewal. Położona nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu
Szczecioskim.
Ruiny kościoła w Trzęsaczu – pozostałośd po wybudowanym na przełomie XIV i XV
wieku gotyckim kościele pw. św. Mikołaja. Świątynia pierwotnie wzniesiona w
odległości ok. 1,8-2 km od brzegu morza, pośrodku wsi, uległa zniszczeniu w
wyniku procesów abrazyjnych. Do dzisiaj zachowała się jedynie południowa ściana
kościoła znajdująca się u szczytu klifu.

Krzywy Las -

pomnik przyrody o pow. ok. 1,7 ha, znajdujący się w ok. nowego osiedla wsi
Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra, w powiecie gryfioskim . Obszar ten został tak nazwany
ze względu na rosnące w tym miejscu ok. 100– 300 zdeformowane sosny zwyczajne. Drzewa te
są wygięte pod kątem ok. 90° od ok. 20 cm nad ziemią, a krzywizna u niektórych dochodzi do
wysokości 3 m. Ich wysokośd całkowita sięga ok. 11–12 m. Zostały zasadzone w latach 30. XX .
Drzewa zostały tak ukształtowane w wyniku celowej działalności ludzi, którzy uprawiali je specjalnie
na tzw. krzywulce do celów stolarskich lub szkutniczych, takich jak budowa mebli*,łodzi, sao.

Refleksje:
Warto to zobaczyd!

Niechorze -

03.05.2016

Znajduje się pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Liwia
Łuża. Najpiękniejszą latarnią na Wybrzeżu Bałtyckim jest latarnia morska w
Niechorzu. Położona jest na klifowym brzegu. Wybudowana została w 1866 r.
mierzy 45 m wysokości. Budynek wykonano z cegły. Wieża latarni ma
charakterystyczny kształt. Początkowo przekrój jest czterokątny by przejśd
później w ośmiokąt. Jest udostępniona do zwiedzania, a z jej szczytu można
podziwiad piękny widok na morze i okolicę, jednak aby móc podziwiad te
widoki trzeba pokonad 210 schodów.
Większośd uczestników pokonała te przyjazne schody ….

Refleksje:
Szkoda, że to już koniec wycieczki …!

30.04. - 03.05.2016

Geodezyjne ślady na szlaku wycieczki Geodeci, jak zwykle, wypatrują tego co im bliskie…….

„SAGA” – Pniewo -

baza noclegowa wycieczki

Refleksje:
Położone w lesie, godne polecenia miejsce wypoczynku
i wyżywienia, sympatyczna obsługa dostosowująca
czas posiłków do naszych potrzeb …!

